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20 cntíms

caricaluressónores

Amb motiu de l’acte d’homenatge al Secretan de la De
legació local de ‘Palestra»,
Sr. Antoní Planes i So
birana,
el nostre amic i company de redacció
Fran
cesc Palau pronunciá un discurs, en el qual propos
que sigui aquesta
Entitat, la que s’encarregui,
pel
seu carácter
cultural
i essencialment
patriÓtic, de
l’homenatge
al fundador
de l’Arxiu-Museu
de Sant
Pere, Sr. Tomás Raguer.
Tots els assistents,
entre
ells el nostre amic i Conseller en Cap, Sr. Lluis Cas
teli, acolleixen amb simpatia la justa proposició,
a
la que s’adhereix
amb tot l’entusiasme
ALTAVEU.
—

«Suare l’amic Pellicer, reclamava, per parlar, la compa
nyia de l’intimitat. Al fer-ho jo, m’escau sollicitar
la pre
sncia de la solemnitat, de la trascendencia i de la since
rítat 1 per aixó cornenço dient: AMIC 1 AMICS DE PA
LESTRA: Us enganyaría de mig a mig si no us dígués
tot d’una, que comptava amb la insinuació que acabeu
de fer-me, convidant-me
a par-lar. Es més m’en refia
va, i encara no seria prou sincer amb vosaltres, i no
em consideraría mereixedor de conviure aquests moments
de justicia i cordialitat,
sí no hi afegís, que he passat
bones estones rumiant com podria fer-ho per a donar caire
de solemnítat i carácter de trascendencia, no a les meves pa
raules, que sempre seran humus 1 d’escassissim valor, sinó
a l’acte que ens té ací reunits a mena de fervor amical,
interessat a testimoniar l’adhessíó que experimentem i sen
timvers l’esforç constant,
pacient 1 apassionat d’un xicot,
qui no ha tingut ni té encara, altra dria, ni altra faliera,
ni altrç imperatiu,ni
potser altres mereixements,
que l’ha
ver-se comportat, adés i ara, com un catalanista
de debó,
de la única manera que escau a tot esperít que, de l’amor a
la Pttría, en sap fer una mena de culte religiós. Esser cata
lanista no vol dír, amics. altra cosa, que viure d’una manera
enrgiica, atenta i activa, al costat 1 al servel de Catalunya.
D’aquesta Patria nostra que avui es redreça viril i majestuo
sa,
que esperits distrets tot justament retroben ara
u
—

—

el graval
No és precisament
una beautat
grega, peró tampoc la seva cara és un
formatge
de gruire,
perque es faci
creditor d’aquest nom. En aquest cas,
em guardaria de fer-n’hi cap retret. Ho
faíg perque són aix! universalment co
neguts de Gafallops al Malpiis, tant en
Ramon Parramon, com tots els seus
avant-passats.
Dotat d’una magnífica veu de tró de
cinema sonor amb polo mes vuil din
bandes
i una magnífica ossada que
en la seva joventut feu sospirar més
d’una donzella, ve ostentant amb la
dignitat
i prossopopia
de ritual,
—

—
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que lamic Planes, l’incansable palestrí, sabé trobar-la, ja
des de petit, plena de vida, exhuberant en possibilítats,
gentil í bella, i encara, auriolada de belis encisos i amb el
cap graciosarnent ple de cabóries i de llibertat. D’aquesta
llíbertat que ens n’acaben de donar un tast humilíssím.
Suficient, peró, per a fer-nos entendre a tots nosaltres, que
la menja és excellent i nodridora í que cal, amics, reclamar
ara aqueli plat grós que de dret i per justícia correspon a
Catalunya.
Doncs bé, amics; ara veureu com voidria jo donar aspec
te de contínuitat i de trascendncía
a aquesta revetila d’un
taranni tan rípolls. d’un perfil tan essencialnient catalanesc
i per tants conceptes interessantíssima.
Deixeu-nie dír,
amics, el meu pensament. Després, si us sembla bé, acolliu
lo amb simpatia í porteu-lo a la priictica amb tot delit, amb
energía i fe únics suports per fer reeixir, com es mereix, l’idea
que vaig a proposar-vos i que voidria que prengués una am
plitud tan meraveliosament generosa que díntre della hi tro
bés cabuda tot esperit que de la cultura en conegués les
aventatges,
encara que en desconegués la propietat. Vuil
dir, amics, que aquesta idea la voidría veure afalagada per
l’infant i pel vell caduc, per l’honie de la dreta i també de
lesquerra,
que fos acceptada per tothom, per tal que l’home
natge que vull proposar-vos, assolís aquelles proporcíons de
simpatia
que saben condensar-se amb el mot unanímitat.
Desitjo parlar-vos avui, de l’homenatge.al creador, or
ganitzador,
director i anima de l’Arxiu Parroquial de Sant
Pere, el benemérit patríci ripolls Sr. Tomits Raguer, de
qui s’ha dit, recentment,
pare de i’esperitualitat
de les jo
ventuts rípolleses.
Cal, amics, parlar d’aquest acte de justicia que Ripoil
deu a un dels seus fills més treballadors.
Cal dír encara,
que no podem esperar més temps a portar a cap aquest
tribut de justicia. 1 és ara que us vinc a dir que Palestra és
la única entítat ripollesa que té autoritat per a portar-lo
endavant.
Les altres podrien fracassar i cal evitar-ho. Pa
lestra és una ent.itt patriota sense color polítíc í és preci
sarnent al patriota exemplar, l’home d’arxiu, l’íncansable 4
optimista cercador de documents a qui deu homenatjar-se.
Convideu
a l’Ajuntament, formeu una junta en la qual
hi figurin totes les societats i entitats ripolleses i de la co
marca, feu el que vulgueu, peró l’inici, els treballs prelirní
nars, deu començar-los Palestra i solament Palestra: entitat
eminentment cultural; essencialment patriótica.
Pareu compte, amics, que el Sr. Tomls Raguer, peis
seus méríts reconeguts i per una pila de coses més, que tots
tenim ben presents a la merriória, deu homenatjar-se
en
vida. 1, encara que, afortunadament
í per bé de tots i de
moltes coses, res inclina a pensar en separacions inevíta
bies, no és per demés que ens llíurem, seguidament,
a la
agradable feina de cercar iniciatives, adhesíons i simpatíes
per tal que el gran arnic de Ripoil i de Catalunya sigui ho
norat aviat í de la manera més escaíent i digna: contribuínt
hi tot-hom.
No podem permetre, amics, que el Sr. Tomás Raguer
mori amb recances. Que mori amb inquietuds í amb anheis
ja ho volem. Són els afanys de les tnimes torturades
per
-

l’honorable crrec de Presjdent de la
societat vuitcentista-recreativa,
el Ca
sino, on com a taÍ, es parla de tot, fius
de política, es juga a cartes i s’organit
zen a més deis balls de la ice-cream
ripollesa,
petíts espectacles, especta
des 1 super-espectacles.
També pos
seeixen una voluminosa biblioteca on
hi ha instaLlat un magnffic aitaveu,
perque la conciirrncia
no es capfiqui
massa amb la lletra.
Fervent ripollés i convençut catala
nista, ha ostentat el clrrec de regidor
i a el! es deu el cant en catal deis se
renos de la vila i no recordo bé si fou
també dl l’organitzador d’aquells con
certs que entonaven aquesta a la piaça
de la Repúblíca, en començar a les
onze llur comés.
Orador fogós i convincent, acon
segueíx fer vibrar l’auditori amb les
seves peroracions. Inoblidable és la de
l’any 1919, amb motiu de l’assemblea
de Parlamentaris;
recent la del 27 de
maig denguany.
Avuí, el destí l’ha obligat a fer el
paper de doble, ço és, actuar de Pre
sident i d’empresari, i cal fer constar,
lleialment,
que ha aconseguit amb el
seu comés, éxits falaguers per la So
cietat.
KODAK.
•
•
•
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dalers de cultura í superació 1 aixó l’honora. El
que no podem tolerar, amics, és que s’en vagí de
nosaltres amb la recança de no bayer pogut aca
bar alló, que amb una mica de bona volun
tat per part nostra, amb un simple esforç d’ordre
económíc, l’hi hauriem pogut proporcionar í que
no podem nl devem regatejar-li, si no volem
exposar-nos
a que les generacions que vinguin.
ens diguin egoistes 4 homes insensibles
a la
més bella de les vírtuds: l’agraiment.
D’aquesta manera, amics, i’homenatge a la
mic Planes tíndr
una ressonncia
digna i so
bretot d’una efictcia ben remarcable.
He dit.
•.......s........s......s........s....................
•
•
•

URALITA,s.

tre esforç per tal dacontentar-lo,
i com que
no sempre és possíble, aliavors venen aquelles
hores amargues que queden compensades amb
aquelis altres &its francs que tenen un retruc
ímmediat a la guíxeta.
—
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Tot i les grans despeses que ocasionen la
presentació
d’especta cies com els nostres, al no
fer-ho amb mires lucratives, podem cenyír-nos
molt en els preus. Nosaltres per cinc ralets donem
una pellícula de gran categoria í una de comple
ment, a més d’una bona revista i una cómica mu
da o de díbuixos animats. Programa que a Bar
celona us en faran pagar, pel cap baix. de tres
pssetes
a catorze rais. 1 per postres, tornem eis
quartos en cas deo qualsevol avería, com va passar
•
no fa moits dies, etot ¡ amparant-nos les notes que
constaven en el programa.
—

A,
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Per aquestes festes de Nadal i Cap dAny
podeu ben creure que donem el bó i míllor, i sense por dequivocar-me
puc ben dir alló de: 3 grans
.
pellícules 3; 3 veritables
acontíxements
3.
•
—
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Per la resta de temporada tenim el que s’en
diu el rebost ben pIe. 1 pie de bona teca, que dei
xar satisfet al gurmet més exigent í refinat. Jo
estic segur de que el públic continuará distingínt
nos amb les preferéncies de que som objecte, fa
vor que procurarem fer-nos-en dignes, sense peró
cap augment en els preus.
—

Una entrevista amb en Ramon
Parramon, el President-empre
sari del Casino
No amb íntent de fer bugada i posar els dra
pets al sol, sinó per tál de que el públic que ve
assistínt a les nostres sales d’espectacles, tingui
una moments de contacte amb els qui venen di
rigint-les, continuem avul, amb aquesta entre
vista, la tasca començada la setmana passada.
El Sr. Parramon, amabiement
va contestant
a les nostres preguntes:

—7

Confiem més amb els fets que amb la pro
paganda. Per ço, no gastem polvora en salves,
amb programes a mitja setmana o el que s’en diu
banderilles. Preferim traspassar aquestes despe
ses al capitol d’adquisició de programes. La me
flor propaganda és la nostra actuació.
—

—7

Des de el moment que la voluntat de lAssem
blea va portar-me al crrec de President, junta
ment amb els companys de la Comissió d’espec
tacles, vaig procurar per tots els mitjans, que en
el nostre teatre hi tingueasin cabuda espectacles
de gran envergadura amb una presentació impe
cable. Vegeu sinó, l’instaPlació de cine sonor que
¿a el primer que es feu de Barcelona a Puigcerd,
i quisap si n’existirla d’altre a no ser la nostra
decisió. Són de bon recordar els immillorables
programes de teatre interpretats
per companyíes
ben destacades.
—..,?
—CIar esti que coniporta una satisfacció el
rapassar
l’obra feta. Peró cregueu que no ha
estat sense eis seus corresponents
disgustos. Al
públic li hem afinat massa el paladar i ara exi
geíx bons programes. No regategem peró el nos—

-
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No us dic ni sí, ni no. Hl han en efecte ofer
tes darrendament
del Teatre, peró.tot és pur tan
teix. Si les ofertes fossin ventatjoses peis inte
ressos del Casino, segurament que no hi hauria
inconvenient
en fer-ho. 1 no us estranyeu de que
cregui possible un arrendanient, ara que la cosa
marxa bé, doncs és indubtable que fa de molt
mullor trobar en aquestes condicions de prospe
ritat, un bon arrendatari, i al mateix temps ens
treiem de sobre una greu Ifeíxuga responsabilitat
sixi com també aconseguím per la Societat uns
ingressos segurs i sanejats, en Iloc d’uns guanys
incerts sempre. Amb tot, feu constar que no ens
mou altre intent que servir bé al públic, tot ad
ministrant el millor que sabem, els interessos del
Casino.
—

Queda
la

seva

complagut
atenció.

el

Sr.

Parramon

í

agraits

de
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que puIIiquem
a continuació per tal de lcr conixer
as nos tres lectors com pensa
esmerçar laetual Ajuntament els cabals que, per diferents conceptes, arriben a la Caíxa
munjeipaL Si algun eí no el troba conforme, té vult dies de temps per impugnar-lo.
Pessetes

DESPESES
CAPITOL

PRIMER
Pessete s

Contingents
provincial í carcelarí
Contribucions
i impostos
Anuncis i subscripcions
Diferents compromisos (lloguer de la
casa de la Gurdia
Civil, conser
yació del padró, subvenció a l’Ar
xiu de Sant Pere)
Suplement de lloguer de la Casa de la
Gurdia
Civil, per l’any de 1932
.Suplement pel teif. de 1932 (9 mesos)
Telfon del present any
Riquesa territorial: repartiment apen
dis etc.
Despeses de quintes
Despeses d’eleccions
Material d’oficina del Jutjat
Subministres
i bagatges
Catastre parcelan
Protecció d’anímals i plantes
Total
CAPITOL SEGON
a la capital de la

Representació
pr ov ínicia
Viatges i altres representacions

Total
CAPITOL

2.200’OO
22500
12150
162’OO
1.000’OO
1.50000
500’OO
150’UO
1.70000
30000
200’OO
51.34697

500’OO
1 .500’OO
2.00000

Total

4.900’OO
1 .976’OO
3.400 ‘00
1.50000
25000
1.50000
13.52600

QUART

liluminat
públic: força í local
Sou de l’encarregat
Suma i segueix

CAPITOL

3.25000
2.50000
5.750’OO

QUINT

Arrendament
del local del Fielat
Agents d’arbitrís, els seus havers
(Aquesta partida es refereíx a l’escri
bent i set agents actuals).
Personal nou, per raó de la jornada
de les 8 hores envers de ihorari ac
tual, un agent més si es fa nesessari
Sí no cal, aquesta partida passaria
a engroixir el crédit del capítol de
imprevistos
Total
CAPITOL

TERCER

Guirrdies urbans: havers, quin que
nis, viven da í ilum
Jubílació Cap municipal Soler
Sous de serenos i quínquenis
Equip, uniformes etc.
Detinguts í presos
Asegurances contra incendis
CAPITOL

34. 866’97
8.12150
30000

5.750’OO
Suma anterior
5.000’OO
Central, xarxa, reformes i amplíacionS
250’OO
Major cost per l’assegurança d’incendis
500’OO
Places i mercats i llocs públics
1
.320’OO
Escorxador; sou de l’Inspector
8500
Augment per inspeccions domiciIiries
1.50000
Peó auxiliar: Sou
150’OO
Dret a un quinqueni
1.200’OO
Encarregat de la cobrança
500’CO
Conservació de ledifici, mobles i atuelis
10000
Animals danyíns
Despeses
generals (policía urbana,
bans, ordenacions; rotulacions de
1.50000
carrers i places i demés similars
20000
Rellotge de Sant Eudald
18.055’OO
Total

2.160’OO
20.10667

SISE

Sou del Secretan
Intervencíó
Dipositani
Oficial
Oficial darbitrís
Oficial mecanógraf
Cap de Vigilncia d’arbitrís
Porter agutzil
Arquitecte
Drets per quinquenis:
Del secretan: tres quinquenis
De l’Oficial auxiliar: dos quinquenís
Suma

666’67
17.280’OO

í segueix

7.000’OO
4.00000
4.00000
3.25000
3.030’OO
2 .500’OO
2.800’OO
l.900’OO
3000’OO
2.100’OO
650’OO
34.230’OO
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Pessetes
Suma anterior
34.230’OO
Suma anterior
500’OO
De l’oficial rnecanógraf: dos quinquenis
Lloguer corresponent a les vivendes
303’OO
De loficíal d’arbitris: un quinqueni
de cinc senyors Mestres de la Gra
Del Cap de Vígilncia d’Arbitris: tres
duada; de les dues Mestresses de
740’OO
quínquenis
les escoles de noies; de les dues
390’OO
Del dípositari: tres quinquenis
Mestresses de les escoles unititries
380’OO
Del porter-Agutzil: dos quinquenis
de nenes recentment creades; de
Crdit reconegut a lAgutzíl en compen
dues Mestresses de les escoles de
300’OO
sació de les hores extraordintries
prvuls,
a raó de 500 pts. cadescun
Compensacions
a tót el personal de
Material per a les seçcions de nova
800’OO
secretaria en concepte d’iliuminat
creació
1.60000
Estrenes
Arrendament de dos escoles de noies
Material d’escriptorí per totes les ofi
i dos de prvuls
3.500’OO
cines, calefacció, etc.
La festa de l’arbre
1 .500’OO
Mobiliari
Subvenció als Srs. Mestres per a les
1 .500’OO
Temporers
classes nocturnes d’adultes
45.743’OO
Subvenció
a la Sra. Mestressa de
Total
l’Escola de toies núm. 1 per a les
CAPITOL SETE
classes nocturnes d’adultes
1. 80000
Cnons i lloguers d’a&gües potables
Subvenció
al Pátronat de l’Escola
Mariana
Els tres. serveis de neteja i regatges,
22.000’OO
Ensenyaments especials, classes com
transport de carns i funerari
5.000’OO
Servei d’incendis
pIementries
de 1.er ensenyanient
5.000’OO
Epidrnies
Lloguer de l’edifici per a tals ensenya
600’OO
mente, i per a l’Arxiu-Biblioteca
Higiene peculiria; sou de l’Inspector
Lambert Mata
Total
34.400’OO
Beques per a ensenyameflt superíOr
CA PITOL VUITE
lnstitucions
culturals: Professor escola de música
Sou del metge titular i augment com
2200’OO
Ensenyament
industrial; la tercera
a Inspector
2.500’OO
part deis havers del personal de
Sou del farmacutic
titular
1.500’OO
i’escola menor d’Arts i Oficis
Medicaments a pobres í Guardia Civil
600’OO
I1iuminat
i neteja
Sou de la llevadora
600’OO
Material
per
al seu funcionamerit i alSou d’un practicant
15
.000’OO
tres
despeses
a que donguilloc
Despeses de l’Hospital
2.700’OO
Conservació
de
1’Arxiu
Bib. Mata
Subvencíó a les monges de l’Hospital
3.000’OO
Sindicat
d’Iniciativa
de
Ripoil
A la Beneficencia Local de Ripoli
Als Hospitais Clfnic i de Sant Pau
Total
1.000’OO
de Bárcelona
A l’Assíl de les Germanetes deis po
CAPITOL ONZE
500’OO
bres de Vic
300’OO
Conservació d’edificis
A altres institucions benfiques
250’OO
Aceres i empedrats
Traiizeunts i emigrants
Total
30.150’OO Camins veinals
Personal d’obres: sou del paleta primer
CAPITOL NOVE
Sou de l’aitre paleta
Tres peons
Retir obrer obligatori
1.000,00
Utils i ferramentes
CAPITOL DESE
Passeigs i jardins
1 .200’OO
Haver prófessor de l’Escola de p&vuls
Total
Premis als alumnes de les escoles
250’OO
nacionalS
CAPITOL TRETZE
Lloguer edificí escola nac&onal gra
1 .140’OO
duada de nens
Fires i festes (comprs subvencíó Fo
3.590’OO
ment Sardana)
Suma í segueix

Pessetes
3,59000

5.500’QO
6.500’OO
2.000.00
300’OO
900’OO

300’OO
300’OO
2.500’OO

1 .250’OO
2.000’OO
1 .500’OO

1 .600’OO
400’OO
2 .350’OO
750’OO
750’OO
31. 490’OO

2.500’OO
2. 500’00
500’OO
2.600’OO
2.300’OO
6.240’OO
1.000 ‘00
1.000,00
21 .640’OO

8.600’O

altaveu
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CAPITOL

CAPITOL

DIVUIT
Pes8etes
10.747’54

Imprevistos

Reintegre de sumínistres i bagatges
Segeli municipal
Gossos
Construccions
Reconeixement
de carns
Escorxador
Servei de Cementiri
Hospital municipal
Subsol de la via pública i vol de la
mateixa
Via pública, espectacles, etc.
Anuncís
Carros
Total

RESUM
51.346’97
2.00000
13526’OO
18.055’OO
20.106’67
45.74300
34.400’OO
31 .490’OO

Capítol primer
Capítol segon
Capítol tercer
Capitol quart
Capítol quint
Capítol sisé
Capítol set
Capítol vuit
Capítol nové
Capítol des
Capítol onz
Capítol tretz
Capítol divuit

1 .000’OO
28.900’OO
21 .640’00
8.60000
10.747’54

CAPITOL

287.555’lS

Total

Es acord del Conseil:
Destinar una partida en quantitat
suficient i
destinada exclusivament a retribuir els sous deis
empleats que necessitin de substitut per raó de
les vacances reglamentries,
extraient-la del ca
pítol d’Imprevistos.

—

Total

PRIMER
869’OO

Interessos d’ínscripcions intransferibles
Altres inscripcions de Propis i Bene
ficncia
Llimina donaiu de Joaquim Prat
Els altres títois que posseeix l’Hospital
Caseta Jordana
Mas Marquet
Horts carretera de Ribes
Sub-arrendament
Central e1ctrica
Total

582’71
206’47
947’OO
400’OO
40000
200’OO
500’OO
4.10518

CAPITOL
Begudes
Carus
Arbitre d’inquilinat

Pessetes
1 .700’OO
1.500. 00
100’OO
1 ‘500’00
4.500’OO
13 .450’OO
1 .500’OO
50000
1 .500’OO
3.000’OO
100’OO
100’OO
29,450’OO

NOVE

Casinos i centres de recreo
Bicicletes
Recltrrec sobre industrial
Riquesa mobiliaria
Societats anrnímes
Cdules
Consum d’electricitat
El 20 010 d’Urbana i d’Industrlal
Patent d’automóbils

RENDIMENTS
CAPITOL

QUINT

DESE

-

Total

100’OO
750’OO
30.000’OO
250’OO
6.500’OO
3.000’OO
600’OO
40.000’OO
20.000’OO
101.20000
49 .300’OO
100.000’OO
3.500’OO
152.800’OO

RESUM
4.105’lS
19.450’OO
101.200’OO
152.800’OO

Capítol primer
Capitois quint i vuit
Capítol nové
Capítol des
Total

287.555’18
.
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Festival

Benélc

en el

Casino de RipolI

Avui dissabte, a dos quarts de 10 de la nit, a favor de la “BENEFICENCIA LOCAL”

:

Seriiposat en escena amb tota propíetat per l’Eienc Artístic de iEscoIa de Deciamació
de Rípoli, el formós drama, escrit en vers, pel gran poeta VICTOR BALAGUER
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DE SERRALLONGA
Vestuari i arinament de la sastrería Emili Closa
Perruquería
de Caries Triqueli
l’Orquestrina
Serratius,
executant
escollides composicions
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De la Vila
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Apat d’homeuatge.
Uns arnics es reunien
el passat dijous, al local de «Palestra», per tal
d’homenatjar
al secretarí de la mateixa n’Antorii
Planes ¡ Sobírana, peis seus relievants mrits en
el coms del seu crrec.
Homenatge
que finalitz amb parlaments de
cada ún deis assistents, que tingueren tots elis
frases d’elogi per l’homenatjat i deis quals en
sorgf l’ídea d’organitzar-ne un altre al Sr. Torns
Raguer, en mrits al seu provat catalanisme 1 al
seu arrelat i profuod amor per les tradicions
ripolleses.
Idea a la qual ALTAVEU hi prestarli tot el seu
esforç i tot el seu entusiasme.
Volem remarcar el parlament de l’arnic Pia
nes i Sobirana pel seu to civil ¡ patriótic. Val a
dir que ben altrament seria la nostra població si
podia coomptar amb una dotzena d’homes de la
activitat i assenyada catalanitat del secretan de
«Palestra»,
mxim
quan aquest sentiment és
educat per uns principia del més pur liberalisme.
Per aixóprecisament,
no ens podem estar de dir
que el seu parlament constituí una lliçó ben aca
bada de ciutadania i patriotisme.
L’enhorabona i que la simpatia amb que s’ha
acaronat, esdevingui estímul per a continuar tre
bailant amb l’actívitat de sempre, per la causa
i la cultura de Cataluiiya.
—
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Les pluges.
Fa una setmana que no bern
vist el sol, ni la lluna. En canvi, fa vuit dies que
rebern els afalags de la pluja, que si moltes vegades és beneficíosa, ens cnmença de resultar enut
josa peis estralis que ha ocasionat. Pel moment el
canal de can Badia i el del Sant estan espat!lats 1
les flbríques parades. La carretera de Sant Joan
una míca interrompuda, 1 els rius fan un soro!! de
gos fol! que no deixen dormir a ningú que visqui
a redós d’eils.
Encara el ce! está tapat i ja veurem com aca
bara tot aixó.
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Malalt restablert.
Dies enrera, el nostre
benvolgut director, En Joan Vilalta, es trobava
indisposat, sense poguer eixír de les seves habi
tacions particulars.
Avui, donem arnb joia la notícia de! sen com
cornp!et restablíment i e! no bayer-ho fet abans,
no fou per omissió, sinó per tal de no alarmar les
seves innombrables coneixences.
—
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COMTAL

Naixement.
Dem a la tarda tindr !!oc
al Monestir e! bateig de! primer fi!! de! matrimo
ni Coma-Iglesia.
E!s padrins Josep Coma i Teresa Vicente, han
determinat posar-li per nom Maria Teresa.
Fe!icitem de tot cor als padríns, d’una mane
ra particu!aríssima
als novel!s pares i d’una
manera més singular encara a l’amíc i pare de
!a criatura, En Miquel Coma.

Ripollesa, Daniel Maidezz. Tel!. 89. —Rlpoll.
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Pe!iícula atrevida de técnica í d’un assump
te intrincat de la vida social de Rússia
en els últims temps de la dorninació Zarista
La formosa producció
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La revista sonora explícada en espanyol
ACTUALITATS
PARAMOUNT
L’estupenda producció sonora
PARLADA EN ESPANYOL

El Carnet amarillo
Per fina! de sessió es fi!mar
PELLICULA
DE DIBUIXOS
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JOTES

CATALANES

que són el lleítim
orull
de la producció
de la
nosFra terra a qualsevol lloc on, són presentades
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El finíssim sabó BLANCA FLOR és una meravelia. Es pot dir que és la pedra de la fama
sobre la qual s’ha construft el demés. La CUT1FINA és una crema que aventatja en
qualitat
i en preu al millor producte estranger

Dues veritables troballes en l’afeitat; suau, confortable 1 cutis fi.
Dues varietats
Crema sabonosa (2 pts. tub) i Barreta (a 1 pesseta)

ALTII[PllOO(!LS
Fixlin
Fixa el cabeil
Depilatori ODALiSCA.
Esmalt per a les ungles.
Llapiç per als llavis
Compactes
coloret
Ri-Me-Li-Na (pestazayes)
Brillantina finíssirna
Poivors El Doctor (boratats).
Bronzemar (peil morena)
NO-O-LOR (evita suor)
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3’
3’75
2’25
1’
1’40
4’
2’
O’50
6’
3’

BLANCAFLOR és una marca, el prestígi de la
qual creix cada dia d’una manera sólida, de
gut a i’estima deis mateixos consuniidors,
que avíat es transformen en amícs.
BLANCAFLOR
és aqueil nom esdevingut fa
miliar i de grata memória que inspira una
fntíma confiança puix que cada especiaiitat
és feta amb tant d’escrúpol i en vistes a con
solídar la reputació—-que ja tothom reconeix
í que la casa agraeix.

la marca BLANCAFLOR

senipre

que compri perfumeria

